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 ־ףוצר ,יגארטה דיקפתה תא רפרט למסמ
 תומחלמב םיבר םידוהי ואלימש ,תוריתסה
 םעה לשו םירחא םימע לש םיקבאמבו

.ידוהיה
 חילשכ רפרט לעפ הינשה םלועה־תמחלמב
 ,תאז םע .ידוהיכ אלו תיטייבוסה היסור
 לוגירה־תשר ישארמ ןוגה קלחש איה ההימת
 ,החילצה וז תשר .ויה םידוהי ודוקיפבש
 התואב תינמרג־יטנא תשר לכמ רתוי ,הארנכ
 ןוטלשה יזכרמלו ןילרבל הרדח איה .תע
עהש תועידיב .הפוריא תוריב לכב יצאנה
 לש םתודע יפל ,םיסורל הליעוה הריב
 .תודגוא הברהמ רתוי ,םיסורה לשו םינמרגה
 רפרט הקוודש בושחל םוקמ ןיא םולכ
 םינויצ־יטנא םידוהי ,םיטסינומוקה וירבחו
 ומרתו םיצאנב ומחלנ ,"םיימואל״־יטנאו
 ואשנש "םינמאנ" םידוהימ רתוי םתסובתל
 ו הרוזפבו לארשי־ץראב המרב םתוימואל תא

.ש .כ

יתיב־ינב לכ םשב

 ,וצרת םא ,וא ."האוש־רפס" דוע ,הרואכל
ודגה םייח וירחאמש רבג לש היפרגויבוטוא
 לבס ,םיבואכמו הקתפרה ריעצ ליגמ םיש
 רשואו החונמ ףוס־ףוס אצמ רשאכש ,הרובגו
 השולשו הבוהא השא םע ,דמח־הוונב החוורו
 וגיצהו רזכא לרוג וב תחינ בוש ,םידלי
 שואיי־זוחא ,ףורש ,לוכש ,ןמלא : קיר ילככ
 רבד טעמכ דוע ול ןיאב ,םיתועיב־ףודרו

.םייחל־ונועגשו ונוצר־חוכ דכלמ
J ונינפלש רפסה היה דבלב הז קר ול דא— 

 רפס רביח אל ןכל־םדוקש םדא לש ויודיו
 הינממסל םירפוס־תמכח ול הרזו וימימ
 אל התע יכ היה דבלב הז ול—הינוניגלו

 לדבה ילב ,ויארוק בל תא בר חוכב לטליט
 םיצוק־שאכ ותרושב הטשפ אלו ,אצומו עקר
.םגרות הנושללש ץרא לכב
 ,המודמכ ,דומעל הב ןיא תומכחתה םוש
לש הז ןוגכ יעצמא־יתלב הרידח־חוכ ינפב

 םשרנ) יתיב־ינב לכ םשב :יירג ןיטרמ *
 ;רימא ןרהא :םוגרת ;(ולאג סקמ ידיכ
׳ .מע 1972 ; 328 ,םילשורי ,ןוסלוקינו דלפנדייו

 .ורופיס לשו יירג ןיטרמ םויכ יורקה שיאה
 ןימכ םלוכ־לכו ,םה דחא ורופיסו שיאה
 ־יעב םמהמ ,ותמצעב יאמק ,שדוחמ רושיא
 ־תוברתש םיינושאר דוסי־יכרע לש ,ומור
 םהב תרמעתמ תמכחתמה־תינמכחה וננמז
 ,היתופילק ללשל תחתמ ,תאז םעו ןובאיתל
 םיכרע םה הלא .םהילא השפנ תאצוי ומכ
קעו לבס־רשוכ ,ןוצר־זועו חור־תרובג לש
 הדימע־ןסוחו תודדומתה־שושמ ,האג תונש
 תונוביר לכה לעו ,רשואו החלצהל הקושתו

 .םילא לומו לרוג לומ םדא לש תיאתמורפ
 סותאה ימוחתל רבעמ םה הרואכלש םיכרע
 ,םה ןיא םולכ—תאז םעו ,דחאכ הקיטתסאהו

 ן קידצהו הפיהו בוטה תילכת ,םיוצימב
 יירג ןיטרמ שרופ רסומ־דיגמכו ףיטמכ אל
 תולילע הברה ןיאש םכייחו ,ותלילע תא
 ,הלשבה ותמכחב לבא .הומכ הלילע־תושודג
 ןיא ,הבהאו האנשו האלת הדומלה ,תרגובה
 ,הב לפוקמה חקלב שוחלמ םוטא אוה
 םייחה־ןויסנמ תלוזה לא תנרוקה הרושבב
 .והומכ ןיאמ ישיאהו ,חושקהו סוחדה הזה
 ,עדונ ינמרתלא קוספ לש הסריג־יונישב ,ןכא
 םיחבושמ שי יכ הז רפס לע רמול רשפא
.והומכ חבושמ ןיא לבא—ונממ

.מ .י

 לארשי־ץראב םוי־םיי ייח
ט״יה האמב

 םוחת ותואל ךייש םוי־םוי ייח לש םרואית
 רזגימ ,"תירמחה היצזיליביצ״ב קסועה רקחמ
 תאצוה ."תיתרבחה הירוטסיהה" לש דחא
 םירפס העשת הכ דע האיצוה "רפסה םע"
 ויזכרמל קיתעה םלועה לע השש—הרדסב
 התיווהב ןמז־יבטק ינש לע השולשו םיבושחה
 האמהו ך״נתה תפוקת :לארשי־ץרא לש
.ט״יה
 תודוסי המכ (םימעפל) םירסח הלא םירקחמ
 םיקיודמ םה ,תירוטסיהה הביתכה לש םיינויח
 דא ,דאמ םישבי םימעפו רשפאה תדימב

 לארשי־ץראב םוי־םוי ייח : רוציבא לאומש ♦
 + ׳םע 1972 ; 370 ,רפסה םע ; ט״יה האמב
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